PROTOKOLL Styrgruppsmöte
Mötet hölls i Bödeboa på Resö (i hamnen) den 23 okt kl 09.00 – 12.00
Närvarande
Yrkesfiskare Norra Bo huslän (4 ledamöter) Charles Olsson, Janne Hellberg, Länsstyrelsen (1 ledamot) Anita Tullrot Göteborgs Universitet
(1 ledamot) Kerstin Jo hannesson , Strö mstads ko mmun (1 ledamo t) Anders Olsson , Tanums kommun (1 ledamo t) P aul Carlsso n .
Länsstyrelsen Key Hö glind

Särs kilt inbjudna: Maria Kvarnbäck (Kommunikatör Std kommun)

09. 00 -12.30 Bödeboa på Resö

1. Mötets öppnande samt godkännande av dagordning.
Anteckning: Dagordningen godkändes

2. Förra mötets protokoll
Anteckning: Föregående protokoll godkändes

3. TEMA redskapsutveckling
Janne visar och beskriver för oss hur försöken med nya trälen fungerar och hur arbetet
med Krav certifieringen fortlöper.
Anteckning: Janne Hellberg visade sin trål som spänts upp på kajen. Redogjorde för
hur man kan ställa in ristens lutning samt modulera olika galleravstånd för att nå
största möjliga selektivitet utan att tappa kokräkor. Testen(provfisket) som utförs
dokumenteras och utvärderas av SLU. Sommaren resultat är mycket lova nde.
4. Framtida finansiering.
Erland redogör för ett koncept för finansiering / utveckling av Samförvaltnings
uppdrag.
- Förslag att inställa uppvaktningen av GD Jordbruksverket
- Konceptet redovisas på mötet och bygger på riktade ansökningar mot
redskapsutveckling och utveckling av våra fiskekurser som marknadsföring.
- Ställningstagande från Styrgruppen kring en ev ansökan.
Anteckning:Projektledaren (Erland) redogjord för att den planerade uppvaktningen av
GD för Jordbruksverket ställdes in då detta inte bedömdes vara en framkomlig väg till
att skapa fast finansiering av Samförvaltning NB. Samförvaltning NB är hänvisade till
att söka medel ur nya fiskefonden.
Beslut: Styrgruppen beslutade att ge projektledaren i uppdrag attansöka om två
projekt enligt ovan. Detaljer kring projekten kommer att sändas ut till styrgruppen
innan den 18 nov då en ansökan kan lämnas in till Jordbruksverket . Projektägare är
Strömstads kommun och förväntas bli finansierade till 100% av EU -medel. Maria
Kvarnbäck (Strömstads kommun) kommer att bistå Erland Lundqvist (tilltänkt
projektledare) i såväl ansökan som genomförande av marknadsföringsprojektet.

Medan Anita Tullrot (Kosterhavets Nationalpark) kommer att bistå Erland Lundqvist
(tilltänkt projek
i såväl ansökan som genomföran
redskapsutvecklingsprojektet
5. Val av ny representant från yrkesfisket.
Anteckning: Platsen är vakant tills vidare.
6. Rapporter styrgruppens medlemmar
- Aktuellt från Länsstyrelsen
- Aktuellt från HAV och Vatten
- Aktuellt från Politiken Tanum o Strömstad
- Aktuellt från Yrkesfisket
- Aktuellt från Vattenbruk
7. Övrigt
Mötesdagar Hösten 201 5 4 dec
Anteckning: Tema för nästa möte är Vattenbruk och dialog med inbjudna
riksdagsmän. Plats blir Lovenska på Tjärnö och viss gemensam lunch intages som
avslut på det gånga verksamhetsåret.

Erland Lundqvist projektledare
2015 10 26

